
„DDDDrahé deti! 

S radosťou vás všetkých pozývam: žite moje posolstvá 
s radosťou, len tak, milé deti, môžete byť bližšie môjmu 
Synovi. Chcem vás všetkých viesť len k nemu a v ňom 
nájdete skutočný pokoj a radosť vášho srdca. Všetkých 
vás žehnám a milujem nesmiernou láskou.  

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“  

 POSOLSTVO PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ POKOJA 

25. jún 2010  
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2. júl 2010  
 

„DDDDrahé deti! 

Moje materinské pozvanie, s ktorým sa k vám dnes 
obraciam, je pozvanie pravdy a života. Môj Syn, ktorý je 
život, vás miluje a pozná v pravde. Aby ste spoznali a 
milovali seba, musíte spoznať môjho Syna, a aby ste 
spoznali a milovali druhých, musíte v nich vidieť môjho 
Syna. Preto, deti moje, 
modlite sa, modlite sa, 
aby ste pochopili a 
odovzdali sa slobodným 
duchom, úplne sa 
premenili a takýmto 
spôsobom tu na zemi vo 
svojom srdci  mal i 
kráľovstvo nebeské. 

Ďakujem vám.“  
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ÚVAHY PRE MODLITBOVÉ SKUPINY 

Blahoslavená Panna Mária nám 
k 29. výročiu svojich zjavení 
prichádza radostná a s radosťou 
nás pozýva, aby sme s radosťou žili 
jej posolstvá. Odkiaľ tá radosť? 
Posledným prameňom radosti je 
Boh, Presvätá Trojica. Svätý Ľudovít 
Grignion z Montfortu nás učí, že 
„Blahoslavenná Panna Mária je 
svätyňa a príbytok Presvätej Trojice, 
kde sa Boh nachádza v úžasnejšom 
a božskejšom spôsobe, než 
na ktoromkoľvek inom mieste 
vesmíru.“ 

R a d o s ť ,  k t o r á  v y c h á d z a 
z Máriinho Srdca, je založená na jej 
skúsenos t i  op í sane j  v  j e j 
chválospeve „Magnifikat“ - Veľké 
veci mi učinil Najvyšší. Boh urobil 

veľké veci. 
Ako môže 
táto radosť 
z a s i a h n u ť 
i nás? Tým 
s p ô s o b o m , 
aby sme 
n i k d y 
nezabudli na 
veľké diela, 
ktoré aj nám 
Boh učinil. 
Nielen skrze 
dejiny Cirkvi, 
a l e 
i v dnešnom 

čase v Cirkvi,  tak aj v našom 
osobnom živote. Radosť z Božieho 
konania môže i nás zasiahnuť 
cestou spomínania, pretože vidíme 
veľké veci, ktoré Boh učinil pre nás 
v minulosti.  

Pozerajúc na 29 rokov zjavení 

Panny Márie a jej prítomnosti medzi 
nami, máme za čo a kvôli čomu byť 
vďační Pánovi. Mária sa raduje 
z toľkých milostí, ktoré Boh 
prostredníctvom Nej udelil toľkým 
srdciam a dušiam. Raduje sa kvôli 
toľkým obráteniam, uzdraveniam 
duše a kvôli množstvu tých, ktorí 
našli svetlo v tme. Materinským 
pohľadom hľadí na každé srdce, 
ktoré uverilo jej slovám a tak našlo 
cestu k stretnutiu s Ježišom 
Kristom. 

Panna Mária sa raduje kvôli 
tomu, čo Boh plánuje (má v úmysle) 
konať. Tento druh radosti Mária 
zažila pri stretnutí s Alžbetou. V jej 
pozdrave Alžbete prúdila radosť, 
ktorá učinila, že sa radosťou 
zachvela matka a dieťa, ktoré sa 
malo narodiť. A uprostred všetkých 
úzkostí a utrpení, ktoré zažívame, 
musíme otvoriť oči, aby sme 
spoznali, čo Boh dnes robí 
prostredníctvom Márie v Medžugorí, 
i dnes koná v Cirkvi i srdciach 
veriacich. A na konci sa vymaže 
každé ľudské dielo, ale nie Božie. 
Treba vedieť čakať, mať trpezlivosť, 
ako aj Boh vie čakať a má 
trpezlivosť s nami i so svetom.  

Vieme, že Božie kráľovstvo prišlo 
k nám v Ježišovi Kristovi, ale ešte 
nie je uskutočnené vo svojej plnosti. 
Tak isto je aj s radosťou. Tu na zemi 
sme radostní v nádeji, a v nebi 
budeme radostní v jej vlastnení, 
pretože ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srdca 
nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, 
ktorí ho milujú (1 Kor 2, 9). 
V terajšom živote žijeme radosť 

S RADOSŤOU VÁS VŠETKÝCH POZÝVAM 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Kresťanská 

radosť   

je plná 

i konečná, 

je 

„plodom 

Ducha“. 
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H L A S   M E D Ž U G O R I A  

z očakávania toho, čo nám Boh 
pripravil. Preto myslime na to, čo 
nás čaká, na tú nekonečnú nádej, 
ktorú v sebe nosíme.  

J e  v e ľk ý  r o zd i e l  me dz i 
prirodzenou ľudskou a kresťanskou 
radosťou. Ľudská radosť netrvá 
navždy. Pod každou ľudskou 
radosťou sa ukrýva strach, že 
prestane. Každá ľudská radosť je 
prekrytá bolesťou. Kresťanská 
radosť je plná a konečná, je „plodom 
Ducha“. Kresťanskú radosť nemôže 
uhasiť ani utrpenie. Radosť pôsobí 
na hlbšej úrovni od tej, na ktorej 
pôsobí utrpenie. Kríž udržuje 
kresťanskú radosť v triezvosti. Ako 
hovoril svätý František Assiský: 
v utrpení sa zakusuje „dokonalá 
radosť“. 

Nepriateľom radosti nie je bolesť 
a utrpenie, ale je to egoizmus, 
stiahnutie sa do seba samého, 

točenie sa okolo samých seba. 
Mária je matka radosti, ale bola 
aj matkou bolesti pod Kristovým 
krížom na Kalvárii. Z nej vyžaruje 
radosť, pretože svoju bolesť 
a utrpenie zjednotila s Kristovým. 
Utrpenie samo o sebe nevykupuje, 
ani nás nevedie k radosti. Len 
potom, ak svoje utrpenie zjednotíme 
s Kr istovým,  zakúsime je j 
vykupiteľské pôsobenie.  

Dovoľme Panne Márii, aby nás 
priviedla k Ježišovi Kristovi, 
prameňu skutočného pokoja 
a radosti.  

Modlitba (Blahoslavená Matka 
Terézia): Moja predrahá Matka, 
daruj mi svoje srdce, také pekné, 
také čisté, také nepoškvrnené, také 
plné lásky a pokory, aby som ja ako 
aj ty prijal Ježiša a odovzdal Ho 
ďalej druhým.  

Fra Ljubo Kurtović 

DRAHÍ PRIATELIA KRÁĽOVNEJ POKOJA! 

Kresťanskú 

radosť 

nemôže 

uhasiť ani 

utrpenie. 

S radosťou a vďačnosťou 
Pánovi sme oslávili 29. výročie 
zjavení Panny Márie. Často nám 
nebeská matka v tomto období 
opakuje: „...žite moje posolstvá ... 
nie slovami ale životom;… toto je 
čas zodpovednosti; …žite moje 
posolstvá zodpovedne; …buďte 
nositeľmi mojich posolstiev v tomto 
unavenom svete; …buďte mojím 
znakom...“  Vizionár Jakub nám 
povedal o svojej skúsenosti: „Keď 
nám Panna Mária začala dávať 
posolstvá, zdalo sa mi ťažké žiť 
ich, zvlášť postiť sa, preto som sa 
jej spýtal: „Ako ich môžem žiť?“ 
Ona sa pousmiala a povedala: 
„Stačí iba jedno - otvoriť mi svoje 
srdce a ostatné urobím ja.“  

I my chceme byť jedni 
z mnohých, ktorí radostne 
odpovedajú na Máriino pozvanie. 
Ak milujeme Pannu Máriu, 
nebude nám ťažké rozhodnúť sa 
o t v á r a ť  j e j  s v o j e  s r d c e 
a jednoducho ju prosiť,  aby nám 
pomohla žiť to, k čomu nás 
pozýva.  

Sv. Maximilián Kolbe píše: 
„Bolo by zaujímavé študovať 
mariológiu, ale Nepoškvrnenú 
nájdeme najlepšie na kolenách 
v  p o k o r n e j  m o d l i t b e  a 
v konkrétnej láske naplnených 
dňoch. V Máriinom objatí sa duša 
nanovo rodí podľa príkladu Ježiša 
Krista... Na jej kolenách sa duša 

„Stačí iba 

jedno - 

otvoriť mi 

svoje srdce 

a ostatné 

urobím 

ja.“  



H L A S   M E D Ž U G O R I A  

Naše spoločné modlitbové stretnutie sa uskutoční  

v sobotu, 3.7. 2010.    

V tento mesiac sa budeme modliť ZA SKÚSENOSŤ PRAVEJ 

RADOSTI, KTORÚ NÁM DÁVA JEŽIŠ KRISTUS.  
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učí poznávať a milovať Ježiša. 
Z Jej srdca je potrebné čerpať 
lásku k Nemu, úctu, Jej srdcom 
milovať a podobať sa Mu v láske.“ 

Pomodlime sa: Mária, ty nás 
voláš „drahé deti, i dnes vás 
pozývam: žite moje posolstvá.“ 

Matka, bez tvojej pomoci 
nemôžeme nič urobiť. Pomôž nám, 
prihováraj sa za nás, aby sme  Ti 
boli verní a kľačiac, slúžiac s 
Tebou spoznávali Ježiša. 

Terézia Gažiová 

Panna Mária nám v priebehu 
29 rokov svojich zjavení dala veľa 

posolstiev. 
Môžeme povedať, že toto sú 

najdôležitejšie: 
 

1. Modlitba srdcom; modliť sa 
každý deň ruženec radostný, 

bolestný, slávnostný. 

2. Postiť sa v stredu a piatok 
o chlebe a vode. 

3. Čítať každý deň  Sväté písmo 
a žiť ho. 

4. Eucharistia, žiť svätú omšu 
srdcom. 

5. Svätá spoveď - spovedať sa 
srdcom, každý mesiac 

a podľa potreby. 
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Drahé deti! Nehľadajte zbytočne  pokoj a šťastie  na falošných 
miestach a vo falošných veciach. Nedovoľte, aby vaše srdcia 

zatvrdli milujúc prázdnotu. Vzývajte meno môjho Syna. 
Prijmite ho do svojho srdca. Iba v mene môjho Syna  zakúsite 

v srdci pravé šťastie a pravý pokoj... 18.3.2000 Mirjane 

 
...Dnes, milé deti, nemáte pokoj, a túžite po ňom. 

Preto vás so svojím synom Ježišom v tento deň 
vyzývam: Modlite sa, modlite sa, modlite sa, 

pretože bez modlitby nemáte ani radosť ani pokoj 
ani budúcnosť. Túžte po pokoji a hľadajte ho, a 
Boh je pravý pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali 

moje pozvanie.  25.12.1998 

...Pozývam vás, milé deti, k neprestajnej modlitbe. Keď sa 
modlíte, ste bližšie k Bohu a on vás povedie cestou pokoja 

a spásy. Preto vás dnes vyzývam, aby ste dávali pokoj 
druhým. Lebo iba v Bohu je pravý pokoj. Otvorte svoje 

srdcia a staňte sa darcami pokoja a druhí vo vás a cez vás 
objavia pokoj a tak budete dosvedčovať Boží pokoj a lásku, 

ktorú vám dáva... 25.1.2000  

...Chcem vás 
povzbudiť, aby ste 

s otvoreným srdcom aj 
naďalej prežívali pôst. 
Pôstom a zriekaním, 

milé deti, budete 
silnejší vo viere. 

V Bohu nájdete pravý 
pokoj prostredníctvom 
každodennej modlitby. 
Som s vami a nie som 
unavená. Chcem vás 

všetkých viesť so sebou 
do raja, a preto sa 

každodenne 
rozhodnite 

pre svätosť... 25.3.2007  

...Dnes vás pozývam, aby ste sa 
mi celkom otvorili, aby som vás 

mohla premeniť a zaviesť 
k Srdcu môjho Syna Ježiša, aby 
vás naplnil svojou láskou. Tak, 

milé deti, nájdete skutočný 
pokoj, pokoj, ktorý vám dá iba 

Boh. Ďakujem vám, že ste 
prijali moje pozvanie... 

25.10.1998 

H L A S   M E D Ž U G O R I A  



S T R A N A  6  

H L A S   M E D Ž U G O R I A  

„Drahé deti! Ďakujem vám 
za každú obetu, ktorú ste priniesli. 
Aj teraz vás prosím, aby ste každú 
obetu prinášali s láskou. Želám si, 
aby ste vy, bezradní, s dôverou 
začali pomáhať a Pán sa vám 
odmení dôverou. Ďakujem vám, že 
ste prijali moje pozvanie.“ (4. júl 
1985) 

Panna Mária od nás vo svojich 
posolstvách žiadala a žiada to, čo my 
nazývame obetou. Nie je však pre nás 
jednoduché pochopiť, čo znamená  obeta. 
Neexistujú na to žiadne meradlá, ktoré my 
tak často používame - ťažko alebo ľahko. 
Meria sa láskou. Čím je láska väčšia, tým 
menej sa to obetou zdá byť. Keď však niet 
lásky, všetko je ťažké a stáva sa obetou. 
Obetou môžeme nazvať takú situáciu alebo 
čin, ktorým niekto dáva seba, svoj čas, svoj 
život pre druhých. A čím je človek 
slobodnejší od seba samého, tým viac je 
schopný obetovať sa pre druhých. Obetovať 
sa začíname pre toho,  koho milujeme. 
Bez lásky je obeta nemožná a 
nepredstaviteľná.  Láskou však obeta stráca 
to, čo  je nepríjemné. 

Kristus sa za nás obetuje od začiatku. On 
dáva za nás Otcovi svoj život, svoj kríž ako 
dar. Jeho je dielo vykúpenia, pretože všetko 
urobil bez donútenia, s láskou, slobodne. 

Mária od nás vo svojej škole žiada  
modlitbu, pôst, spoveď, sv. omšu, čítanie Sv. 
písma. Chce, aby sme pomáhali druhým, 
aby sme za nich dali svoj život. Žiada obetu, 
no obetu s láskou. Ďakuje nám za každý 
jeden skutok vykonaný s láskou. 

Láska spôsobuje, že každý, ba i ten 
najmenší skutok, nadobúda nesmiernu 
hodnotu. Pomocou lásky sa aj tie 
najnepatrnejšie veci stanú v Božích očiach 
veľkými skutkami. Často sa nachádzame 
v nebezpečenstve, že zabudneme na 
dôležitosť svojich vlastných skutkov a obiet 
a cítime sa bezmocní a nehodní. Svoju 
bezradnosť môžeme prekonať láskou, iba 
vtedy naše utrpenie nadobudne obrovskú 
hodnotu. Ten, kto miluje, nie je nemohúci.  
Je blízko Bohu i druhým. Takto sa rodí i 
dôvera.  

„No tento poklad máme v hlinených 
nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a 
nie my. Zo všetkých strán nás sužujú, ale 
nie sme stiesnení; sme bezradní, ale 
nepoddávame sa; prenasledujú nás, ale nie 
sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. 
Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, 
aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. 
A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame 
na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život 
zjavil na našom smrteľnom tele. V nás teda 
účinkuje smrť, vo vás život.“  (2Kor 4, 7-12) 

Slavko Barbarič OFM 

„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“„V ŠKOLE LÁSKY“   
 Obeta prinesená s láskou 



DDDESATOROESATOROESATORO   BOŽÍCHBOŽÍCHBOŽÍCH   
PRIKÁZANÍPRIKÁZANÍPRIKÁZANÍ   ---   VI. VI. VI.    

„Nezosmilníš“  

Môže sa zdať, že dodržiavanie tohto 
prikázania v dnešnom sekulárnom 
sekularizovanom svete je často až nemožné. 
Prostredníctvom rôznych prostriedkov sme 
presviedčaní, že život v čistote je už jednoducho 
nemoderný a že ‘láska‘ je hlavne o pocitoch 
a pôžitku.  

Televízia, rádiá, časopisy, internet nám 
vo veľkom množstve ponúkajú sexualitu z úplne 
iného pohľadu. Sexualitu, ktorá je odtrhnutá 
od skutočnej túžby ľudského srdca; sexualitu, 
ktorá síce prináša momentálne uspokojenie, ale 
v srdci zanecháva stále väčšiu prázdnotu 
a túžbu po skutočnom naplnení; sexualitu, 
ktorá sa bojí života a plodnosť vníma ako 
‘problém’. 

Na to, aby sme boli schopní opäť nájsť pravý 
význam našich tiel – našej ženskosti 
a mužskosti, musíme sa vrátiť na počiatok 
stvorenia – počiatok manželstva. „…A stvoril 
Boh človeka na svoj obraz... muža a ženu ich 
stvoril. Boh ich požehnal a povedal im ‘Ploďte a 
množte sa a naplňte zem!‘ “ (Gn 1, 27-28) 
Všimnime si poriadok, v akom bolo manželstvo 
ustanovené: najprv Boh stvoril muža a ženu 
(nie dvoch mužov ani dve ženy!), potom ich 
požehnal a len po požehnaní im dovolil spojiť sa 
v jedno telo a naplniť túto zem novým 
potomstvom. „Ale Boh ich stvoril od počiatku 
stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí 
svojho otca i matku a pripúta sa k svojej 
manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už 
nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, 
nech človek nerozlučuje!“ (Mk 10, 6-9) 

Boh ustanovil tento zväzok utvorený jedine 
z dvoch osôb – muža a ženy a nedovoľuje deliť 
sa s nikým iným, kým obidve osoby žijú. Dvaja 
spojení Bohom v jedno telo pripomínajú kmeň 
stromu života zasadeného Stvoriteľom 
v pozemskej záhrade, ktorý v správny čas 
prináša zrelé ovocie. 

Ak už raz bolo manželstvo platne uzatvorené, 
muž a žena sú spojení nerozlučným putom až 

do smrti. „Každý, kto prepúšťa svoju manželku 
a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie takú, ktorú 
muž prepustil, cudzoloží.“ (Lk 16, 18) 

Proti šiestemu  prikázaniu sa previňujeme 
nielen cudzoložstvom, ale vždy, keď svojím 
správaním, myšlienkami či slovami popierame 
alebo znižujeme pravý význam našej sexuality; 
keď znižujeme hodnotu a dôstojnosť druhého 
človeka, ktorý sa pre nás stáva len predmetom 
k uspokojeniu vlastných potrieb. Sebaukájanie 
- masturbácia, pornografia - sledovanie rôznych 
nečistých filmov a časopisov, nečisté myšlienky, 
spojenie medzi mužom a ženou, ktorí nie sú 
manželia, znásilnenie, homosexuálne praktiky, 
prostitúcia, antikoncepcia – toto všetko nám 
zabraňuje vidieť skutočnú krásu a význam 
našich tiel! Toto všetko nám bráni skutočne 
milovať! Ježiš na vrchu blahoslavenstiev hovorí: 
„Počuli ste, že bolo povedané: ‘Nezcudzoložíš’! No 
ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí 
žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci.“ (Mt 5, 27-28) Týmto výrokom nás Ježiš 
nechce obviňovať, skorej nás chce upozorniť 
na závažnost´ hriechu cudzoložstva v srdci. Veď  
i cezeň nám hrozí večné zatratenie! (Mt 5, 29-
30) Ježiš nás chce týmito slovami povzbudiť, 
aby sme sa prestali na druhých pozerať ako 
na prostriedok k uspokojeniu našich potrieb, 
ale pozerali sa na nich ako na osoby, stvorené 
na Boží obraz. 

Nebeský Otec nás týmto prikázaním volá 
k životu v čistote. Bez čistoty duše i tela nikdy 
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1. Spoločne v rodine alebo spoločenstve si 
prečítajme tieto úryvky z písma: Gn 1, 26-31; 
Gn 2, 18-25;  Mk 10, 1-12; Mt 5, 27-30.  

2. Spoločne premýšľajme nad slovami Písma: „A 
stvoril Boh človeka na svoj obraz... muža 
a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal 
im ‘Ploďte a množte sa a naplňte 
zem!‘“ (Gn 1, 27-28) Spoločne rozmýšľajme 
nad tajomstvom stvorenia človeka ako muža 
a ženy; nad tajomstvom ustanovenia 
manželstva; nad povolaním manželov  
v plnosti darovať a prijímať lásku, skrze ktorú 
sa rodí nový život.  

Námety na zamyslenie a diskusiu: 

Zdroje: 
• Biblia:  
       Gn 1, 26-31; 2, 18-25;  Mk 10, 1-12; Mt 5, 27-30.  
• KKC 2331– 2400 
• Výzvy Fatimského Posolstva - Sestra Lucie 
• Jan Pavol II.– Teológia Tela 

nebudeme schopní zakúsiť skutočnú lásku, 
šťastie a radosť. „Čistota znamená úspešnú 
integráciu sexuality vnútri osoby, teda vnútornú 
jednotu telesnej a duchovnej bytosti 
človeka.“ (KKC 2337) Čistota nám umožňuje 
vidieť vo vlastnej sexualite poklad – vnímať 
úplnú krásu druhých ľudí a úctu voči nim 
pre to, kým v skutočnosti sú. Žiť v čistote 
znamená pretvárať svoje vlastné sexuálne 
schopnosti – schopnosti života a lásky – 
na niečo skutočne dobré a nádherné. Čistota 
nám umožňuje stať sa úplným darom 
pre druhého: „Patrím len tebe!“  

V dnešnej dobe si bohužiaľ mnohokrát 
neuvedomujeme túto obrovskú hodnotu a 
krásu sexualiy. Neuvedomujeme si, že hriechy 
proti čistote, spáchané či už v detstve, v období 
dospievania, v dospelosti, zanechávajú veľké 
rany v našej duši. Tieto hriechy rozdeľujú 
harmóniu medzi dušou a telom. Uzdravenie 
nášho srdca z rozbitých vzťahov a 
znovuobjavenie úcty k vlastnému telu i telu 
druhých však nie je jednoduché! Zvlášť, keď sa 
človek na niektorých z týchto aktivít stáva 
závislým. Je to dlhodobý proces, ktorý vyžaduje 
pevnú vôľu a vytrvalosť. Zo svedectva mnohých 
však vieme, že s Božou pomocou, 
prostriedkami, ktoré nám On sám ponúka, je 
možné túto harmóniu znovu dosiahnuť! I keď 
človek už padol, na cestu pravej lásky je vždy 
možné vrátiť sa! 

Prvým krokom na ceste k čistote by pre nás 
malo byť uvedomenie si, že to, čo robíme, nás 
vzďaľuje od Božej lásky. Skrze modlitbu – 
rozhovor s Bohom sa teda snažíme tieto hriechy 
pomenovať a tým sa postupne pripraviť 

na svätú spoveď. Sviatosť zmierenia je 
kľúčovým bodom! Aj keď to nie je vždy 
jednoduché pred kňazom tieto hriechy vysloviť, 
pretože sa za ne hambíme, je to dôležité! Je 
dôležité dobrovoľne se zriecť ducha nečistoty a 
všetkých jeho vplyvov na nás! Musíme si 
uvedomiť, že v spovedelnici nás čaká Kristus 
so svojím veľkým milosrdenstvom! On počúva, 
On odpúšťa, On dáva nový život, ak naozaj 
ľutujeme! Každodenné spojenie s Kristom 
v modlitbe, čítanie Svätého písma, Eucharistia 
a pôst, nám na ceste čistoty môžu pomôcť. 
Počas dňa, keď je nám ťažko, si napríklad 
môžeme v mysli opakovať nejakú myšlienku 
z Písma, napr. „Pane, stvor vo mne srdce čisté a 
v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51,10) 
K tomu, aby sme boli skutočne uzdravení a raz 
mohli zakúsiť skutočnú radosť, šťastie a lásku, 
potrebujeme naplniť svoju myseľ tým, čo je 
dobré, pravdivé a čisté (knihy, filmy, hudba, 
priatelia…); strážiť si vlastné myšlienky a 
predstvy; správať sa k druhým s láskou tak, že 
sme motivovaní tým, že si prajeme ich dobro; 
mať v úcte ľudské telo (svoje vlastné i telo 
druhého človeka) - uchovávať dar samého seba 
pre „jediného človeka“ zdržiavaním sa 
akýchkoľvek sexuálnych aktivít pred i mimo 
manželstva, vhodným obliekaním, svojím 
správaním a rozprávaním. 

Uvidíme, že odolávaním pokušeniu sa 
budeme postupne viac približovať k Bohu, 
budeme schopnejší vytvárať zdravé, čisté 
priateľstvá… budeme schopní naozaj milovať a 
byť milovaní. Prosme Pannu Máriu, Kráľovnú a 
vzor čistoty, aby nám na tejto ceste pomáhala. 

Jana Prudká 

3. Prosme Pána, aby nám skrze slová Písma 
pomohol nájsť našu pravú identitu - identitu 
ženy, identitu muža, aby sme sa tak mohli 
stať naozajstným darom pre druhých.  

4. Spoločne sa pomodlime za ochranu našich 
rodín pred zlom, ktoré prichádza skrze 
hriech nečistoty. Zasväťme svojich blízkych 
Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.  
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   „Ježišu, povedz mi,  

SVEDECTVO    čo odo mňa chceš...“ 
Volám sa otec Radek Maláč, pochádzam 

z Čiech. Tri roky som Kristov kňaz a v súčasnosti 
slúžim ako kaplán vo farnosti Zábřeh. Do svojich 
16-tich rokov som vôbec neveril v Boha; bol som 
ateista. Mojím veľkým obdarovaním a posilnením 
viery v Boha bola moja prvá púť do Medžugoria 
v auguste 1995. Dnes sa smejem nad tým, keď si 
spomeniem, čo som pred pätnástimi rokmi 
prežíval. Vtedy mi však do smiechu nebolo; bolo 
mi veľmi ťažko. Chcel som sa oženiť, nájsť si 
peknú veriacu ženu, no ani jedno dievča nemalo 
o mňa záujem. 

V roku 1995 som konečne spoznal dievča, 
ktoré sa mi páčilo a ktorej som otvoril svoje 
srdce. Povedal som jej, že ju mám veľmi rád, no 
jej odpoveď bola: "Si veľmi dobrý chlapec, ale 
pre lásku sú potrební dvaja." 

Bol som veľmi smutný a myslel som si,  že sa 
už nikdy v živote neusmejem. Upadol som 
do zúfalstva, no myslím si, že dôležité bolo, že 
som v tom období neprestal komunikovať 
s Bohom. V istej chvíli som si pomyslel: ‚Pane, 
a možno chceš, aby som sa stal kňazom?‘ 
Z mnohých podnetov som zacítil túžbu putovať 
do Medžugoria. Od rôznych ľudí som sa 
dozvedel, že v Medžugorí je zvláštnym okamihom 
milosti adorácia.  

Počas adorácie spievali chlapci z komunity 
Cenacolo. V jednom momente som viac nevidel 
svojimi očami, videl som srdcom... videl som 
otvorené nebo a ohromné vodopády milosti, ktoré 
ako keby padali na všetkých ľudí prítomných 
na adorácii. Videl som, že na všetkých nás sa 
spúšťa milosť, a že sme všetci spojení s nebom 
aj medzi sebou. Cítil som sa, akoby som sa kúpal 
v oceáne Božej lásky. Nikdy mi ani len nenapadlo, 
že tu na zemi môže byť niečo také krásne; 
nemám ani najmenšie tušenie, ako dlho to mohlo 
trvať. Plakal som od šťastia a radosti ako nikdy 

predtým.  Povedal som: ‚Vďaka Ti, Pane, za to, čo 
som zažil.‘ Nevedel som, že sa to po 5-10 minútach 
zopakuje. Druhýkrát to bolo ešte silnejšie, a ja 
som sa ocitol pred samotným Kristom. Ak by som 
mal jedným slovom opísať nekonečného Boha, to 
slovo by bolo – priateľ; priateľ plný pochopenia, 
ktorý vie, koľkokrát som zhrešil, vie, prečo som 
zhrešil. Nikdy mi nič nebude vyčítať, vždy je 
ochotný mi odpustiť. Cítil som, ako mi Boh hovorí: 
"Presne takého, aký si, takého som ťa chcel, 
takáto som ťa stvoril a takého ťa milujem.“ 
Vo svojom vnútri som kričal: „Ježišu, povedz mi, 
čo odo mňa chceš... Všetko, aj keby to bola tá 
najťažšia vec na svete, všetko pre teba urobím."  
V tom čase som 
š t u d o v a l 
n a  s t r o j n í c k e j 
fakulte, bol som 
v štvrtom ročníku. Aj 
napriek tomu som sa 
r o z h o d o l  o d í s ť 
z vysokej školy a ísť 
do nejakej rehoľnej 
komunity. Povedal 
som: „Ježišu, chcem 
žiť len pre Teba. 
Okamžite končím 
so školou.“ Ježiš sa zhovievavo usmial a hovorí mi: 
„Výborne, tvoje rozhodnutie prijímam, ale najprv 
musíš dokončiť školu.“ A tak sa aj stalo. Vyštudoval 
som na Strojníckej fakulte a potom ešte päť rokov 
pracoval. Za ten čas vo mne dozrelo kňazské 
povolanie a po ďalšom štúdiu som sa stal kňazom. 
Svoju prvú sv. omšu som slávil 24. júna 2007. Aj 
keď som to vôbec neplánoval, neskoršie som si 
uvedomil, že 24. jún je prvým dňom zjavení Panny 
Márie v Medžugorií.  

Ďakujem Bohu a Panne Márii za každú milosť, 
ktorú som od nich dostal.  

Otec Radek Maláč 
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Prednášateľom na seminári je P. Ante Vučković, OFM. Narodil sa v r. 1958 v Sinj ako prvé 
dieťa v početnej rodine. Je členom františkánskej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa so sídlom 
v Splite. Seminár a klasické gymnázium ukončil v Sinji, teologické štúdiá v Makarskej a Záhrebe. 
Za kňaza bol vysvätený v r. 1983. Po ukončení kaplánskej služby v Metkoviči a Mníchove študoval 
filozofiu v Mníchove a v Ríme, kde získal doktorát na tému Dimenzie načúvania od Martina 
Heideggera. Filozofiu prednášal na Pápežskej Univerzite Antonianum v Ríme a Františkánskom 
teologickom inštitúte v Makarskej. V súčasnosti je profesorom na Teologickej fakulte Katolíckej 
univerzity v Splite, v rámci ktorej prednáša aj na Filozofickej fakulte. Vedie duchovné cvičenia, 
semináre a duchovné obnovy. Je duchovným sprievodcom a poradcom. Vydal niekoľko kníh. 
Publikuje vo vedeckých a populárnych časopisoch.  

Seminár sa uskutoční v Medžugorí. Prednášky budú prebiehať v novej dvorane za kostolom. 
Poplatok na krytie nákladov seminára je 40 € za jeden manželský pár. Prihlásiť sa môžete 
prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom na tel. čísle: +387-36-651-
999 (pre Máriu Dugandžić).  

Počet účastníkov je z priestorových dôvodov obmedzený, preto vás prosíme, aby ste prihlášky 
zaslali čo najskôr. Takisto prosíme všetky zúčastnené manželské páry, účastníkov seminára, aby si 
ubytovanie v Medžugorií zabezpečili samostatne.  

Záujemci zo Slovenska a Českej Republiky sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu: 
matutka@hotmail.com, alebo na tel. čísle: +421902373505 u Danky Chromekovej (doprava). 

11. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE MANŽELSKÉ PÁRY 

16.00   Príprava na sviatosť zmierenia pred vyloženou 
  Sviatosťou Oltárnou 
17.00   Večerný modlitbový program v kostole (ruženec, 

sv. omša, poklona Kristovmu krížu) 

Sobota, 2. októbra 2010 

......    osobná modlitba 
10.00   Modlitba na Podbrde – Vrchu zjavenia 
13.00   Záverečná sv. omša  

Koordinátorom stretnutia je o. Miljenko Šteko. 

Jedenásty medzinárodný seminár 
pre manželské páry sa uskutoční v Medžugorí  

od 29. septembra  do 2. októbra 2010.  

PROGRAM SEMINÁRU  

Streda, 29. septembra 2010  

13.00   Registrácia účastníkov 
16.00   Úvod do seminára 
17.00   Večerný modlitbový program   
  v kostole (ruženec, sv. omša) 
21.00   Adorácia 

Štvrtok, 30. septembra 2010 

09.00   Ranná modlitba 
09.30   Prednáška, diskusia  
12.00   Tichá adorácia 
15.00   Prednáška, diskusia  
17.00   Večerný modlitbový program v kostole 
  (ruženec, sv. omša,  adorácia) 

Piatok, 1. októbra 2010 

06.30   Modlitba na Križevci 
10.00   Prednáška, rozhovor  
12.00   Tichá adorácia 
14.00   Prednáška, diskusia  

„Láska nie je 
sebecká...“   

(1 Kor 13,5) 

Téma seminára: 



Časopis „Hlas Medžugoria“ je pozvaním pre všetkých, ktorí sa chcú modliť 
na úmysly Kráľovnej pokoja a za uskutočnenie Jej plánov. Svedectvom svojho života 

chceme byť Máriiným svetlom pre tento svet, šíriť pokoj.  

 „Drahé deti! Aj dnes mám radosť  vo svojom srdci. Chcem sa vám poďakovať, že 
robíte môj plán uskutočniteľný. Každý z vás je dôležitý, preto, milé deti, modlite sa 
a radujte sa so mnou z každého srdca, ktoré sa obrátilo a stalo sa nástrojom pokoja 
vo svete. Modlitbové skupiny sú mocné a cez ne môžem vidieť, milé deti, že Duch Svätý 
pôsobí vo svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 25.6.2004 

Prostredníctvom časopisu Hlas 

Medžugoria sa spájame s  
modlitbovými skupinami 
v rôznych krajinách. Modlia sa s nami naši 
bratia a sestry v Rusku, na Ukrajine, 
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, 
Tadžikistane, Pakistane, Indii, USA, 
Nemecku, na Slovensku a v Českej 
Republike. 

 

SNAŽÍME SA PRIJAŤ DO ŽIVOTA MÁRIINE POSOLSTVÁ: 
 

• modliť sa tri ružence denne 
• postiť sa v stredu a v piatok 
• spovedať sa každý mesiac 
• zúčastňovať sa na svätej omši, často 

prijímať, adorovať 
• modliť sa za kňazov a zodpovedných 

v cirkvi 
• stretávať sa v skupinách aspoň raz do 

týždňa, podľa dohody členov 
• konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym 

Duchovne  sa spájame 

v modlitbe v prvú 
sobotu v mesiaci.  

Kde je to možné, 
členovia v ten deň 

organizujú modlitbové 
stretnutie, modlia sa tri 

ružence, slávia svätú 
omšu, adoráciu, prečítajú 

rozjímanie z časopisu. 
Počas celého mesiaca sa 

modlíme na úmysel, 
ktorý sa nachádza v 

časopise. 

Časopis vychádza každý 
mesiac od decembra 2004 
po tom, ako Panna Mária dá 
posolstvo 25-teho v mesiaci. 
Časopis  rozosie lame cez 
internet, vychádza v ruštine, 
slovenčine, angličtine, nemčine, 
v litovskom a lotyšskom jazyku.  

Modlitbové skupiny sa stretávajú podľa 
dohody členov, najčastejšie raz za týždeň. Stretajú sa 
v rodinách alebo v kostoloch. Stretnutia sú 
jednoduché a pozostávajú z modlitby ruženca, 
rozjímania nad Božím Slovom a posolstvom, zdieľania, 
modlitby na úmysly Panny Márie, za potreby blížnych, 
zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. 
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    Ak sa chcete pridať k nám v modlitbe, či dostávať časopis, ozvite sa na mail: gospa3@gmail.com   
                 Svetlo Máriino 
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KONTAKTY 
Rusko Oľga Knazjeva tel.fax: 0073472771617 

              (pre Oľgu) 

tel.mob: 07 9174643735 

olga_knyazeva@list.ru  
knyazev@anrb.ru 

Ukrajina Duda Miroslav tel:    00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Litva Danute Totoraytite tel:     00370 52 343 330 mirija3@gmail.com 

Lotyšsko Zinaida Lapsa tel. mob: 003718318855 

               003719139702 
zinaidaz@inbox.lv 

Moldavsko Vladimír Nadkrenicinii   nadkrenicinii@mail.ru 

Pakistan Feroze Nadeem tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Slovensko Marta Uchalová tel:     00421 905 412040 marta@maria.sk 

Česká Republika Jana Prudká   jprudka@email.cz 

Medžugorie Svetlo Máriino tel.fax:  0038736650004 

             0038763682620 
gospa3@gmail.com 

anglicky hovoriaci Jarka Pytelová  jarka.pytelova@gmail.com  

H L A S   M E D Ž U G O R I A  
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− SLOVENSKY: www.gospa.sk 

− RUSKY: www.medjugorje.ru 

INÉ stránky: 

− UKRAJINSKY: www.medjugorje.com.ua  

− CHORVÁTSKY, ANGLICKY, FRANCÚZSKY, NEMECKY, TALIANSKY, POĽSKY, 
ŠPANIELSKY: www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws 

− ANGLICKY: www.medjugorje.net 

− LOTYŠSKY:  http://katolis.eks.lv/  

MEDMEDMEDŽUGORIEŽUGORIEŽUGORIE      na internete:na internete:na internete: 

 

V čase od 28. júna do 3. júla prebieha v Medžugorí  
15. medzinárodný seminár pre kňazov.  

Témou seminára je: «Dúfajte, ja som premohol svet!» 
(Jn 16, 33)  

 Na seminári je prítomných 226 kňazov a seminaristov 
z viac ako desiatich krajín. Prednášky sú tlmočené 
do deviatich jazykov. Prednášajúcimi tento rok sú 

medžugorskí bratia františkáni p. Tomislav Pervan, p. 
Miljenko Šteko, fra Danko Perutina a p. Svetozár Kraljevič.  

Myslime na nich i na všetkých kňazov vo svojich modlitbách. 

OZNAMY 


